SZENTLŐRINC JÁRÁS SZÉKHELY VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: +36--73 570-000
Fax: +36-73 371-001
E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 21. napján (szerdán)
8.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Városháza Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)
Napirend:

1) Előterjesztés a Helyi Választási
megválasztásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

Bizottsági

tagok

és

póttagok

2) Előterjesztés a Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Általános Iskola és Kollégium épületének tetőszigeteléséről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
3) Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

4) Előterjesztés az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt
keretén belül 2 darab belföldi tanulmányút busz-szolgáltatási feladatainak
ellátására beérkezett árajánlatok bírálatáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
5) Előterjesztés az Esély Otthon pályázatban ösztönzőben részesített fiatalok
(2. kör) tevékenységének felülvizsgálata tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
6) Előterjesztés a Kézápoló- és műkörömépítő tanfolyamhoz szükséges
anyagok, eszközök beszerzéséről az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 projekt
keretein belül
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

+36-73 570-000

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 371-001
titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu
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7) Előterjesztés
a
„TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009
azonosítószámú
Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút” című projekthez kapcsolódó
szemléletformálási feladatokra beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
8) Előterjesztés az Iparterület projekt tekintetében beérkezett tervezői
ajánlatok elbírálása tárgyában (helyben kerül kiosztásra és ismertetésre)
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

9) TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú “Szentlőrinci Szociális Szolgáltató
Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése” című projekt keretén belül a tervezési
feladatok elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívás eredményéről és a tervezési
feladatok elvégzésére kiírandó ajánlattételi felhívásra meghívandó tervezőkről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
10)
Előterjesztés Szekeres Gyuláné és Szekeres Norbert részéről érkezett
kérelem tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása
esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy emailben a polghiv@szentlorinc.hu címre bejelenteni szíveskedjék!

A rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka a folyamatban levő pályázatok
megvalósításának eredményessége.
Szentlőrinc, 2019. augusztus 15.

+36-73 570-000

Koltai Péter sk.
polgármester

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 371-001
titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 21-i
Tárgy:

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés a
Helyi
Bizottsági
tagok
és
megválasztásáról

Választási
póttagok

dr. Keresztessy Csilla jegyző/ HVI vezető
helyettes
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
bizottságok nem tárgyalták

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára
kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló
19/2019. (VII.29.) IM rendelet 3. § szerint a helyi választási bizottság három – az egy
szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési
önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2019. szeptember 1-jén 16.00 óráig
választja meg. [Ve. 23. §]
A Helyi Választási Bizottság 3 tagjának az alábbi személyeket javaslom: Molnár Judit,
Balázsné Szűcs Marianna és Kocsis Péter. A HVB 2 póttagjának javaslom: Karancsi
Lászlónét és Vecsernyés Józsefnét.
Kérem, szavazzanak a határozati javaslat elfogadása tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. augusztus 16.

dr. Keresztessy Csilla
HVI helyettes

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (VIII.21.) KT. Határozata
A helyi választási bizottsági tagok, póttagok megválasztásáról
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentlőrinc városban a
2019. évi helyi önkormányzati és nemzetiségi választásokra, valamint az ettől kezdődő 5
éves ciklusra az alábbi helyi választási bizottsági tagokat, póttagokat választja meg:
o
o
o
o
o

Molnár Judit (tag)
Balázsné Szűcs Marianna (tag)
Kocsis Péter (tag)
Karancsi Lászlóné (póttag)
Vecsernyés Józsefné (póttag)

2.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyi választási bizottság tagjai
és a póttagok eskütételéről az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról
szóló törvény szerinti szöveggel gondoskodjon.
Határidő: 2019. augusztus 26.
Felelős: Koltai Péter polgármester,
dr. Tóth Sándor HVI vezető

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 21-i
Tárgy:

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés a Szentlőrinci Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
Általános
Iskola
és
Kollégium
épületének
tetőszigeteléséről
Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
bizottságok nem tárgyalták

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szigetvári Tankerületi Központ részéről 2019. július 25-én írásbeli megkeresés érkezett
a Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola és
Kollégium (a továbbiakban: EGYMI) épületének tetőszigetelése tárgyában. A Tankerületi
Központ arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 2018/2019-es évben 20 millió Ft
összegű beruházást hajtottak végre az EGYMI fejlesztése érdekében. Jelenleg is
folyamatban van egy 10 millió Ft összegű beruházás. (A Tankerület részéről érkezett
levelet csatolom.)

Az eddig elvégzett munkákon kívül szükség lenne az épület megfelelő tetőszigetelésére,
illetve a csatorna cseréjére. A munkálatok elvégzése azért szükséges, mert az előtér
folyosó beázik, a tornaterem frissen festett nyugati belső falfelülete szintén vizes,
penészes.

A Tankerület a tornaterem és az öltöző feletti tetőrész szigetelésére tett ajánlatot. Az
árajánlatot az előterjesztéshez csatolom. A szigetelés 3 módon oldható meg:

1. Egyrétegű lapostető szigetelés: ez átmeneti megoldást jelent, a kivitelező is
mindössze egy év jótállást biztosít az elvégzett munkára.

2. Tetőszigetelés felújítás két rétegben: megfelelő megoldás a probléma
kezelésére, a kivitelező 10 év jótállást vállal az elvégzett munkára. A Tankerület ezt
a megoldást javasolja.

3. Tetőszigetelés felújítás zárt cellásszórt poliuretán habbal: a legkiválóbb, de a
legdrágább megoldás.

A Tankerület műszaki előadója elmondta, hogy a Tankerület a 2. megoldást preferálja,
azonban a probléma teljeskörű megoldásához az egész tető szigetelését célszerű
lenne elvégezni.

Véleményem szerint a használatunkban álló balett terem, boksz terem és a Máltai
szeretetszolgálat által használt helyiség feletti tető szigetelése is szükséges lenne, ezért a
Tankerülettel a tárgyalásokat ebben az irányban folytattam.

2019. július 31-én személyesen tárgyaltam Kalapáti Attila tankerületi igazgató úrral, a
kivitelezővel és a Tankerület műszaki előadójával. A Tankerült támogatja azt az
elképzelést, hogy az egész tető szigetelése megtörténjen, és a probléma sok évre
megoldást nyerjen. A teljes tetőfelület szigetelését a 2. módszer alkalmazásával (két
rétegű szigeteléssel), csatornacserével és 10 év jótálással a kivitelező Alpha Kft.
4.500.000,- Ft összeg ellenében elvégezné. A Tankerület javaslatot tett arra, hogy ezt a
költséget 50 – 50 % arányban ossza fel egymás között Szentlőrinc Város Önkormányzata
és a Tankerületi Központ. Emellett a bontási munkálatok elvégzésére 4-5 fő segédmunkás
biztosítását kéri a Tankerület 5 nap időtartamra. A munka elvégzése összesen 10
munkanapot jelentene, a befejezést 2019. novemberére tervezi a Tankerületi Központ.
Kérem, szavazzanak a határozati javaslat elfogadása tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. augusztus 16.

Koltai Péter
polgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (VIII.21.) KT. Határozata
a Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola
és Kollégium épületének tetőszigeteléséről
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy megrendeli a Szentlőrinci Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Általános Iskola és Kollégium tetőszigetelését

bruttó 4.500.000,- Ft összeg ellenében oly módon, hogy a költségek ½ részét a Tankerületi
Központ viseli, ½ részét Szentlőrinc Város Önkormányzata.

2.
A képviselő-testület a 2.250.000,- Ft összegű vállalkozási díjat a Szentlőrinc,
Munkácsy M. u. 56. szám alatti ingatlan bontására betervezett 4.000.000,- Ft összeg
terhére biztosítja.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 21-i
Tárgy:

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés
az
Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS)
módosításáról
Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
bizottságok nem tárgyalták

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az Önök előtt ismert, a Zöld Város Projekt keretében az Urbach téren jelenleg
játszótérként és közösségi térként funkcionáló tér új, a mai kor követelményeinek
megfelelő játszótéri elemekkel gazdagodik, mind a kisgyermekek, mind az iskolás korú,
és a felnőttek számára. Kialakításra kerülnek új közlekedési útvonalak, közvilágítás,
valamint az esetleges rongálások elkerülése érdekében biztonsági kamerák telepítése.
Kialakításra kerül egy vendéglátó egység a tér szomszédságában lévő sportpálya
területén, mely a tér, és a sportpályára érkező látogatók kiszolgálásáról gondoskodik.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) tartalmazza a sportpálya
melletti vendéglátóegység kialakításának lehetőségét, azonban az Urbach téri felújítás
tekintetében nem szabályoz. A pályázat megvalósításához szükséges elem az ITS ilyen
célból történő módosítása.
Kérem, szavazzanak a határozati javaslat elfogadása tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. augusztus 16.

Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (VIII.21.) KT. Határozata
az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) módosításáról
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta, és az Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítását határozza el. A
képviselő-testület a módosítás elvégzésével Sifter Lívia egyéni vállalkozót (7634 Pécs,
Pellérdi út 60. 6/B.) bízza meg, összesen bruttó 150.000,- (Százötvenezer) Ft díjért.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításhoz szükséges
jognyilatkozatok megtételére, a szükséges egyeztetések lefolytatására.
3.

A megbízási díj összege a pályázat terhére elszámolható.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: ITS elkészítési határidőknek megfelelően

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 21-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:

“Hazavárunk-Esély
Otthon
fiatalok
számára Szentlőrincen” című project
keretén
belül
2
darab
belföldi
tanulmányút
busz-szolgáltatási
feladatainak
ellátására
beérkezett
árajánlatok bírálatáról

Előterjesztő:

Koltai Péter polgármester

Előterjesztést készítette:

Tóth-Lauts Brigitta

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:

dr. Tóth Sándor jegyző

A döntéshez szükséges többség:

egyszerű/minősített

Döntési forma:

rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)

Az előterjesztést

nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Koltai Péter polgármester
bizottságok nem tárgyalták

Tisztelt Képviselő Testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú
„Hazavárunk-Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projektje kapcsán
ajánlatkérési dokumentációt állított össze és küldött ki 2019. augusztus 7. napján.
Önkormányzatunk az ajánlatkérést az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú
„Hazavárunk-Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt tárgyában indította.
Az érvényes árajánlatot benyújtó vállalkozások a következők voltak:
•
•
•
•

DATA-BUSZ Kft. 7631 Pécs, Kispostavölgyi út 48.
Ikarosz Kft. Utazási iroda 7621 Pécs, Király utca 15.
Pannon Busz- Rent Kft. 7761 Kozármisleny, Nárcisz utca 33.
Gyurok Személyszállító és Szolgáltató Kft. 7843 Tésenfa, Kossuth L. u. 9.

A beérkezett árajánlatokat 2019. augusztus 13-án a pályázat menedzsmentje és a szakmai
vezető bontotta ki és bírálta el, melynek eredményeképp megállapították, hogy a legkedvezőbb
árajánlatot adó vállalkozás a DATA-BUSZ Kft. volt az alábbiak alapján:
DATA-BUSZ Kft.

Nettó 390.000 Ft + áfa Ft

7631 Pécs, Kispostavölgyi út 48.

Bruttó ár: 495.300,- Ft

Ikarosz Kft. Utazási iroda

Nettó: 496.500Ft + Áfa: Ft

7621 Pécs, Király utca 15.

Bruttó ár: 630.555,- Ft

Pannon Busz- Rent Kft.
7761 Kozármisleny, Nárcisz utca 33.
Gyurok Személyszállító- és Szolgáltató Kft.
7843 Tésenfa, Kossuth L. u. 9.

Nettó 506.600 Ft + Áfa Ft
Bruttó ár: 643.382,-Ft
Nettó: 419.705.Ft + Áfa Ft
Bruttó ár: 535.025,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a bírálat eredményének tudomásul vételére, illetve kérem
hozzájárulásukat a nyertes vállalkozással történő megbízási szerződés megkötéséhez.
Szentlőrinc, 2019. augusztus 13.
Koltai Péter
polgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019.(VIII.21.) KT. H a t á r o z a t a
az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú „Hazavárunk-Esély Otthon fiatalok
számára Szentlőrincen” című projekt keretein belül 2 darab belföldi tanulmányút buszszolgáltatási feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok bírálatáról
1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a
bírálati döntést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a DATABUSZ Kft. (7631 - Pécs, Kispostavölgyi út 48.) történő megbízási szerződés előkészítésével és
megkötésével.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 21-i
Tárgy:

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:

Előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:

Az Esély Otthon pályázatban
ösztönzőben részesített fiatalok (2.
kör) tevékenységének felülvizsgálata
Koltai Péter polgármester
Tóth-Lauts Brigitta

dr. Tóth Sándor jegyző

A döntéshez szükséges többség:

egyszerű/minősített

Az előterjesztést

nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni

Döntési forma:

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Tisztelt Képviselő-testület!

rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
Koltai Péter polgármester

Bizottságok nem tárgyalták

Szentlőrinc Város Önkormányzat európai uniós forrásból támogatást nyert az EFOP1.2.11-16 kódszámú Felhívás keretében „Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára
Szentlőrincen”
című
EFOP-1.2.11-16-2017-00010
azonosítószámú
projekt
megvalósítására. Szentlőrinci fiatalok a Felhívásban szereplő pályázati feltételeknek
megfelelő pályázatot nyújtottak be, amelyeket Szentlőrinc Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. január 31.-én megtartott testületi ülésen megtárgyalt, majd a
testület döntése alapján 7 fiatalt részesített vissza nem térítendő önkormányzati ösztönző
támogatásban.

A nyertes pályázókkal 2019. február 1. napjától, 2020. január 31. napjáig támogatási
szerződés megkötésére került sor.
A Támogatási szerződés értelmében a hatodik hónapot követően felül kell vizsgálni, hogy
a hat hónapra vállalt önkéntes közösségi célú tevékenység óraszámát 100%-ban

teljesítették-e, valamint a Támogatottak kötelesek az első 6 hónap tekintetében szakmai
beszámolót benyújtani, mely részletesen tartalmazza az első hat hónapban végzett
önkéntes tevékenységüket.

A Támogatottak által havonta leadott nyilvántartó lapok összesítése alapján az alábbiak
szerint teljesítették az óraszámokat:
Név/ Hónap
Balázs Martin
Péter - HAVI
40 ÓRA
Bognár Virág HAVI 40 ÓRA
Hoffmann
Ákos - HAVI 25
ÓRA
Lévai Klaudia HAVI 25 ÓRA
Schmidt
Emese - HAVI
25 ÓRA
Schneider
Balázs - HAVI
15 ÓRA
Tóth Kristóf HAVI 25 ÓRA

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Teljesített VÁLLALT
óraszám ÓRASZÁM

40,5 óra

40 óra

43 óra

40 óra

41 óra

40 óra

244,5 óra 240 óra

29 óra

45,5 óra

42 óra

27 óra

54 óra

44,5óra 242 óra

240 óra

25 óra

25 óra

25 óra

25 óra

25 óra

25 óra

150 óra

150 óra

16 óra

42 óra

41 óra

38,5óra 27 óra

15óra

179,5 óra 150 óra

20,5 óra

20,5óra

28 óra

28 óra

-

-

97 óra

100 óra

19,5 óra

16 óra

27,5óra 24 óra

18 óra

26 óra

131 óra

90 óra

16 óra

40,5 óra

31 óra

20,5óra 24 óra

18 óra

150 óra

150 óra

A táblázat alapján megállapítható, hogy a Támogatottak teljesítették az előírt
óraszámokat.
Megvizsgálásra került az is, hogy a fiatalok milyen önkéntes tevékenységek elvégzésével
teljesítették a hat hónapra kötelezően előírt óraszámukat:
Név/ Hónap
Balázs Martin Péter
- HAVI 40 ÓRA
Bognár Virág - HAVI
40 ÓRA
Hoffmann Ákos HAVI 25 ÓRA
Lévai Klaudia - HAVI
25 ÓRA
Schmidt Emese HAVI 25 ÓRA
Schneider Balázs HAVI 15 ÓRA
Tóth Kristóf - HAVI
25 ÓRA

Nyitva tartással
töltött idő

ÖSSZESEN: 12 ÓRA –
8%
ÖSSZESEN: 13 ÓRA –
8,6%

Egyéb Városi rendezvény SZIM-es rendezvények
ÖSSZESEN: 194,5 ÓRA –
79,55%
ÖSSZESEN: 240 ÓRA 99%
ÖSSZESEN: 117 ÓRA 78%
ÖSSZESEN: 168,5 ÓRA –
93,9%
ÖSSZESEN: 14 ÓRA –
6,9%
ÖSSZESEN: 131 ÓRA 100%
ÖSSZESEN: 13,5 ÓRA –
9%

ÖSSZESEN: 50 ÓRA –
20,45%
ÖSSZESEN: 2 ÓRA – 1%
ÖSSZESEN: 33 ÓRA - 22%
ÖSSZESEN: 11 ÓRA –
6,1%
ÖSSZESEN: 71 ÓRA –
85,1%
ÖSSZESEN: 123,5 ÓRA –
82,3%

A táblázat alapján megállapítható, hogy a fiatalok a városi és SZIM-es rendezvényeken
aktívan részt vesznek.
A beérkezett szakmai beszámolókat tartalmi szempontok alapján a pályázati koordinátor
és a projektmenedzsment pontozásos rendszerben értékelte. Az értékelés az alábbiak
szerint alakult:
Lévai Klaudia

Bognár Virág

Balázs Martin

Hoffmann Ákos

Tóth Kristóf
Schmidt Emese

10
pont
–
Jól
megfogalmazott,
összeszedett
beszámoló.
Tevékenységének
többségét
a
Könyvtárban végzi, de a SZIM gyűlésekre
is jár, a rendezvényeken fotókat készít és
kreatívkodik. Hasznos tagja a csapatnak.

10 pont – nyelvórákat tart a SZIM-ben,
nem csak SZIM tagoknak, hanem a Város
lakóinak. Angol és német nyelven
korrepetál, kezdő tanfolyamokat vezet és
középfokú tanfolyamot is tart. Hasznos
tagja ezzel a SZIM-nek, hisz egy külön
szolgáltatást tud a Műhely nyújtani a
fiataloknak és idősebbeknek.
10 pont – A Filmklub kisfilm
elkészítésében segédkezett első körben,
illetve
a
SZIM
rendezvényeket
dokumentálja
folyamatosan.
Megbeszéléseken részt vesz és a SZIM-es
folyamatos kis rendezvényeken is részt
vesz, segít és forgat. A stúdiót is bemutatja
az érdeklődőknek, továbbá a SZIM
tagoknak. A város egyéb programjait is
dokumentálja folyamatosan.
10 pont – Tevékenységét teljes egészében
a SZIM-ben végzi. A honlap ügyeit intézi és
Ákos tart kapcsolatot a média céggel és a
SZIM-es fiatalokkal. Üléseken részt vesz,
rendezvényeken is. Hasznos tagja a SZIMnek.
8 pont – Alapító tag. A SZIM nyitva
tartásaiban aktívan részt vesz, a SZIM
rendezvényein
is.
Más
városi
rendezvényeken is megjelenik és segít.

8 pont – Emese is részt vett a
nyitvatartásokban
és
a
SZIM
rendezvényeken. Kretívkodott, díszített.
Szerződése saját kérésére, munkába állása
miatt megszűnt

Schneider Balázs

4 pont – a tűzoltó egyesületben végez
önkéntes munkát. A SZIM ülésein nem vesz
részt, a SZIM rendezvényein, mint
önkéntes tűzoltó részt vesz.

Összeségében a támogatott fiatalok az elvárt óraszámot teljesítették. Többen közülük a
projekt folyamatos megvalósulásában is aktívan részt vesznek és most, hogy már saját kis
rendezvényeik vannak talán többet tudnak még ötletelni és bővülni. A SZIM-es és a városi
rendezvényeken mindannyian részt szoktak venni.

A projektmenedzsment (Tóth-Lauts Brigitta és Szemelyácz-Storcz Mónika és a projekt
koordinátora (Katonáné Dr. Darányi Georgina) javasolja a támogatott fiatalok
ösztönzőjének további folyósítását.
Szentlőrinc, 2019. augusztus 14.

Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2019.(VIII.21.) KT. határozata
Az Esély Otthon pályázatban ösztönzőben részesített fiatalok tevékenységének
felülvizsgálata
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00010
azonosítószámú „Hazavárunk – Esély otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című
pályázat keretein belül ösztönzőben támogatásban részesít helyi fiatalokat. A 2. körös
felhívásban szereplő 7 fiatal felnőtt eddigi 6 hónapos munkáját a Képviselő-testület a
szakmai beszámoló alapján elfogadja és a támogatási szerződés szerinti további 6
hónapos támogatás kifizetését javasolja mindenkinek.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 21-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:

Előterjesztés
a
Kézápoló-és
műkörömépítő tanfolyamhoz szükséges
anyagok, eszközök beszerzéséről az
EFOP-1.5.3-16-2017-00100
projekt
keretein belül.

Előterjesztő:

Koltai Péter polgármester

Előterjesztést készítette:

Tóth-Lauts Brigitta

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:

dr. Tóth Sándor jegyző

A döntéshez szükséges többség:

egyszerű/minősített

Döntési forma:

rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)

Az előterjesztést

nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Koltai Péter polgármester
bizottságok nem tárgyalták

Tisztelt Képviselő Testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat a „EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú kézápoló-és
műkörömépítő tanfolyamhoz szükséges anyagok,” című projektje kapcsán ajánlatkérési
dokumentációt állított össze és küldött ki.
A tanfolyamhoz szükséges eszközök jelenleg a költségvetésben nem állnak rendelkezésre, így
a projektmenedzser a beérkezett ajánlatok után 2019. július 13-án változásbejelentést nyújtott
be, átcsoportosítási kérelemmel többek között ezen eszközökre is, Sajnos még nem kaptunk
hiánypótlást vagy választ. A projektmenedzser írásban többször rákérdezett a változás
bejelentés állására, sajnos még sorban álltunk a szabadságolás és a többi projektben időrendben
korábban benyújtott anyag miatt. Remélhetőleg nemsokára az Irányító Hatóság foglalkozik a
mi változás bejelentésünkkel is és jóvá lesz hagyva ezen költségelem is.
Önkormányzatunk az ajánlatkérést az ”EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú kézápoló
és műkörömépítő tanfolyamhoz szükséges anyagok” című ajánlatkérés tárgyában indította.

Az érvényes árajánlatot benyújtó vállalkozások a következők voltak:
•
•
•
•

La-Ga-Tri Kft. 7627 Pécs, Bokor utca 44.
Perfect Nails Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
Color B. K. 2001 Kft.2310 Szigetszentmiklós. Bajcsy – Zsilinszky u. 37/a
Classic Nails Kft. 1065 Budapest, Podmaniczky utca 12.

A beérkezett árajánlatokat 2019. július 22-én a pályázat szakmai vezetője, szakami asszisztense
és projektmenedzsere bontotta ki és bírálta el, melynek eredményeképp megállapították, hogy
a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozás az Perfect Nails Kft. volt az alábbiak alapján:
La-Ga-Tri Kft
7627 Pécs, Bokor utca 44.
Classic Nails Kft
1065 Budapest, Podmaniczky utca 12.

Nettó 829 291,30 Ft + áfa 223 907,70 Ft
Bruttó ár: 1 053 200,- Ft
Nettó: 782 323 Ft + Áfa: 211 227 Ft
Bruttó ár: 993 550 ,- Ft
25% kedvezménnyel 745 163,- Ft
(az ajánlatban szereplő több tételt nem
tudják biztosítani)

Perfect Nails Kft
1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
Color B. K. 2001 Kft
2310 Szigetszentmiklós. Bajcsy – Zsilinszky u.
37/a

Nettó 618 206 Ft + Áfa : 166 915, 6 Ft
Bruttó ár: 785 121, 6,-Ft
Nettó: 682 870 Ft + Áfa: 202 370 Ft
Bruttó ár: 887 200,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a bírálat eredményének tudomásul vételére, illetve kérem
hozzájárulásukat a nyertes vállalkozással történő vállalkozási szerződés megkötéséhez
kizárólag az Irányító Hatóság pozitív átcsoportosítás kérelem elfogadása után.
Szentlőrinc, 2019. augusztus 15.
Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019.(VIII.21.) KT. H a t á r o z a t a
Kézápoló-és műkörömépítő tanfolyamhoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése az
EFOP-1.5.3-16-2017-00100 projekt keretein belül.
1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést jóváhagyta, a
bírálati döntést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a Perfect
Nails Kft (1119 Budapest, Fehérvári út 89-95) történő vállalkozási szerződés előkészítésével
és megkötésével az Irányító Hatóságnak 2019. július 13. napján benyújtott Változás bejelentés
(költségátcsoportosítás) elfogadása után.
2, A szerződés összege: Nettó 618 206 Ft + Áfa : 166 915, 6 Ft, azaz Bruttó: 785 121, 6,-Ft

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: Változás bejelentés elfogadása után azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 21-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:

Előterjesztés a „TOP-3.1.1-15-BA1-201600009 azonosítószámú SzentlőrincTarcsapuszta kerékpárút” című
projekthez kapcsolódó szemléletformálási
feladatokra beérkezett ajánlatok
elbírálása tárgyában
Koltai Péter polgármester

Előterjesztést készítette:

Tóth-Lauts Brigitta

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:

dr. Tóth Sándor jegyző

A döntéshez szükséges többség:

egyszerű/minősített

Döntési forma:

rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)

Az előterjesztést

nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Koltai Péter polgármester
bizottságok nem tárgyalták

Tárgy:

Tisztelt Képviselő Testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat a „TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 azonosítószámú
Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút” című projektje kapcsán ajánlatkérési dokumentációt
állított össze és küldött ki.
Önkormányzatunk az ajánlatkérést a ”TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 azonosítószámú
Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút című projekt tárgyában indította.
Az érvényes árajánlatot benyújtó vállalkozások a következők voltak:
•
•
•

Inis Business Kft. – 1078 Budapest, Marek József u. 2.3. em. 31.
„BRAGI” Kft. – 4060 Balmazújváros, Bólyai utca 14.
Active Solution Kft. 2030 Érd, Fényező u. 130.

A beérkezett árajánlatokat 2019. augusztus 09-én a pályázat menedzsmentje és a Hivatal
pályázati referensei bontották ki és bírálták el, melynek eredményeképp megállapították, hogy
a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozás az Active Solution Kft. volt az alábbiak alapján:

Inis Business Kft,
1078 Budapest, Marek József u. 2. 3. em. 31.
“BRAGI” Kft.
4060 Balmazújváros, Bólyai utca 14.
Active Solution Kft.
2030 Érd, Fényező u. 130.

nettó 3.400.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó
4.318.000,- Ft
nettó 3.650.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó
4.635.000,- Ft
nettó 3.090.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó
3.924.300,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a bírálat eredményének tudomásul vételére, illetve kérem
hozzájárulásukat a nyertes vállalkozással történő vállalkozási szerződés megkötéséhez.
A projektben a fedezet teljes egészében rendelkezésre áll.
Szentlőrinc, 2019. augusztus 09.
Koltai Péter
polgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019.(VIII.21) KT. H a t á r o z a t a
A TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 azonosítószámú „Szentlőrinc-Tarcsapuszta
kerékpárút” című projekthez kapcsolódó szemléletformálási feladatok ellátására
beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában
1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést jóváhagyta, a
bírálati döntést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel az Active
Solution Kft. (2030 Érd, Fényező u. 130.) történő vállalkozási szerződés előkészítésével és
megkötésével.
2, A vállalkozási szerződés összege: nettó 3.090.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 3.924.300,
Ft, mely teljes egészében a pályázatból finanszírozott.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 21-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:

Előterjesztés a „TOP-1.1.1-16-BA1-201700007 azonosítószámú iparterület
fejlesztése Szentlőrincen” című
projekthez kapcsolódó tervezői
feladatokra beérkezett ajánlatok
elbírálása tárgyában
Koltai Péter polgármester

Előterjesztést készítette:

Tóth-Lauts Brigitta

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:

dr. Tóth Sándor jegyző

A döntéshez szükséges többség:

egyszerű/minősített

Döntési forma:

rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)

Az előterjesztést

nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Koltai Péter polgármester
bizottságok nem tárgyalták

Tárgy:

Tisztelt Képviselő Testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat a „TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú
„Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című projektje kapcsán ajánlatkérési dokumentációt
állított össze és küldött ki.
Önkormányzatunk az ajánlatkérést a ”TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú
„Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című projekt tervező kiválasztása tárgyában indította.
Az érvényes árajánlatot benyújtó vállalkozások a következők voltak:
•
•
•

Bólyterv Kft. – 7754 Bóly, Hősök tere 1. II/1
ÁGNIS Kft. – 7754 Bóly, Puskás T. u. 41.
Dombaiterv Bt. – 7700 Mohács, Felső-Dunasor utca 8.

A beérkezett árajánlatokat 2019. augusztus 16-án a Hivatal pályázati referensei (SzemelyáczStorcz Mónika és Tóth-Lauts Brigitta) és az építéshatóság előadója Pénzár Zoltán bontották ki

és bírálták el, melynek eredményeképp megállapították, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó
vállalkozás a Bólyterv Kft. volt az alábbiak alapján:
Bólyterv Kft,
7754 Bóly, Hősök tere 1. II/1.
ÁGNIS Kft.
7754 Bóly, Puskás T. u. 41.
Dombaiterv Bt.
7700 Mohács, Felső-Dunasor u. 8.

nettó 7.874.016,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó
10.000.000,- Ft
nettó 8.600.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó
10.922.000,- Ft
nettó 9.000.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó
11.430.000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a bírálat eredményének tudomásul vételére, illetve kérem
hozzájárulásukat a nyertes vállalkozással történő vállalkozási szerződés megkötéséhez.
A projektben a fedezet teljes egészében rendelkezésre áll.
Szentlőrinc, 2019. augusztus 16.
Koltai Péter
polgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019.(VIII.21) KT. H a t á r o z a t a
A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen”
című projekthez kapcsolódó tervezői feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása
tárgyában
1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést jóváhagyta, a
bírálati döntést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a Bólyterv
Kft. (7754 Bóly, Hősök tere 1. II/1) történő vállalkozási szerződés előkészítésével és
megkötésével.
2, A vállalkozási szerződés összege: nettó 7.874.016,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 10.000.000,
Ft, mely teljes egészében a pályázatból finanszírozott.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 21-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004
azonosítószámú “Szentlőrinci Szociális
Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak
fejlesztése” című project keretén belül a
tervezési feladatok elvégzésére kiírt
ajánlattételi felhívás eredményéről.

Előterjesztő:

Koltai Péter polgármester

Előterjesztést készítette:

Szemelyácz-Storcz Mónika

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:

dr. Tóth Sándor jegyző

A döntéshez szükséges többség:

egyszerű/minősített

Döntési forma:

rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)

Az előterjesztést

nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Koltai Péter polgármester
bizottságok nem tárgyalták

Tisztelt Képviselő Testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat az TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú
„Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapellátásainak fejlesztése” című projektje
kapcsán ajánlatkérési dokumentációt állított össze és küldött ki 2019. augusztus 1. napján.
Sajnos az eljárás keretében a kitűzött határidőre csak 2 db árajánlat érkezett be. A piaci ár
alátámasztásához 3 árajánlat szükséges, így a Bíráló Bizottság az eljárás érvénytelenné
nyilvánítását javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eljárást nyilvánítsa érvénytelenné.
Szentlőrinc, 2019. augusztus 13.
Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019.(VIII.21.) KT. H a t á r o z a t a
az TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú „Szentlőrinci Szociális Szolgáltató
Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése” című projekt keretein belül a tervezési
feladatok elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívás eredményéről.
1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
az eljárást érvénytelenné nyilvánítja.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 21-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004
azonosítószámú “Szentlőrinci Szociális
Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak
fejlesztése” című project keretén belül a
tervezési feladatok elvégzésére kiírandó
ajánlattételi
felhívásra
meghívandó
tervezőkről

Előterjesztő:

Koltai Péter polgármester

Előterjesztést készítette:

Szemelyácz-Storcz Mónika

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:

dr. Tóth Sándor jegyző

A döntéshez szükséges többség:

egyszerű/minősített

Döntési forma:

rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)

Az előterjesztést

nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Koltai Péter polgármester
bizottságok nem tárgyalták

Tisztelt Képviselő Testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat az TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú
„Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapellátásainak fejlesztése” című projektje
kapcsán ajánlatkérési dokumentációt kíván kiküldeni az alábbi tervezők meghívásával:
-

Bánfalvi Zoltán e.v.
7800 – Siklós, Dózsa Gy. u. 9.
LoBo Építész Stúdió Bt.
7625 – Pécs, Magyar u. 7.
Görgényi-Terv Kft.
7940 – Szentlőrinc, Nyárfa u. 2.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, járuljon hozzá a tervezők meghívásához és az eljárás
megindításához.
Szentlőrinc, 2019. augusztus 13.
Koltai Péter
polgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019.(VIII.21.) KT. H a t á r o z a t a
az TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú „Szentlőrinci Szociális Szolgáltató
Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése” című projekt keretein belül a tervezési
feladatok elvégzésére kiírandó ajánlattételi felhívásra meghívandó tervezőkről.
1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
döntött a tervezési eljárás újbóli kiírásáról az alábbi tervezők meghívásával:
-

Bánfalvi Zoltán e.v.
7800 – Siklós, Dózsa Gy. u. 9.
LoBo Építész Stúdió Bt.
7625 – Pécs, Magyar u. 7.
Görgényi-Terv Kft.
7940 – Szentlőrinc, Nyárfa u. 2.

2., A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívással kapcsolatos
jognyilatkozatok megtételére és az eljárás megindítására.

Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 21-i
Tárgy:

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Tájékoztatás Szekeres Gyuláné
Szekeres Norbert kérelméről

és

Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
bizottságok nem tárgyalták

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekeres Gyuláné és Szekeres Norbert szentlőrinci lakosok megkeresték az
Önkormányzatot, a tulajdonukat képező alábbi ingatlanok eladása tárgyában:
•
•
•

Szentlőrinc, 0175/17. hrsz-ú ingatlan;
Szentlőrinc, 0207/4. hrsz., 0207/7., 0207/8. hrsz., 0207/9. hrsz-ú ingatlanok;
Szentlőrinc, 0242/4. hrsz. és 2063/7. hrsz-ú ingatlan.

Az ingatlanok eladási áraként 18.000.000,- Ft, azaz tizennyolcmillió Ft összeget jelöltek
meg a fenti személyek.
Kérem, hozzanak döntést a felajánlott ingatlanok megvásárlása tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. augusztus 16.

Koltai Péter
polgármester

